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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến  

Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong 

hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022; 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

(có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022) và các quy định pháp luật liên quan 

về bảo vệ môi trường, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả và đưa các quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống. Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nội dung cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 

các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường, góp phần triển khai thực 

hiện hiệu quả và đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đi vào cuộc 

sống.  

b) Thông qua Cuộc thi nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn có điều kiện tìm hiểu, 

học tập quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức 

và ý thức pháp luật, từ đó chấp hành và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường; hạn chế, phòng ngừa các vi phạm pháp luật, đảm bảo 

trật tự xã hội và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

2. Yêu cầu 

a) Cuộc thi bảo đảm thu hút được sự tham gia của tất cả mọi người đang 

sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh. 
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b) Lựa chọn, xác định nội dung pháp luật cần được tuyên truyền, phổ biến 

phải trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tiễn cuộc sống trong quá trình thực 

hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

c) Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi; 

thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên 

quan trong việc tổ chức Cuộc thi. 

d) Bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các cơ quan, địa 

phương trong quá trình tổ chức Cuộc thi; việc tổ chức Cuộc thi phải bảo đảm 

tính đồng bộ, hiệu quả và chất lượng. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Hình thức và nội dung tổ chức cuộc thi 

a) Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội 

dung cơ bản: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. 

b) Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường 

mạng bằng tiếng Việt thông qua việc trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra 

tại Chuyên mục Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

2. Đối tượng dự thi 

Là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu trừ thành viên Ban Tổ chức và những bộ phận cán bộ, công 

chức, viên chức trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi. 

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

a) Ngày phát động cuộc thi là ngày kế hoạch được ban hành. 

b) Thời gian thi và nhận bài dự thi: Bắt đầu từ tháng 9 năm 2022. 

c) Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống Website của Cuộc thi: 

trước 17 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

d) Thời gian tổng kết Cuộc thi: Dự kiến ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

4. Xếp hạng bài dự thi 

a) Bài dự thi được chấm điểm tự động bằng phần mềm cài đặt. Mỗi câu trả 

lời đúng được 01 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối 

đa của bài thi là 10 điểm. 
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b) Kết quả thi của người dự thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi nộp 

bài thi gồm tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi. 

c) Việc xếp hạng bài thi dựa trên tổng số điểm cao nhất. 

d) Trường hợp bài thi có cùng số điểm, thì xét tiếp tiêu chí thời gian hoàn 

thành nhanh nhất và có ý tưởng mới, khả thi nhất đối với câu hỏi tự luận trong 

đề thi. 

5. Các nội dung liên quan đến tổng kết và trao giải 

a) Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

b) Trường hợp người dự thi không tới nhận giải, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ 

không trao thưởng. 

6. Thể lệ cuộc thi  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch này). 

III. KINH PHÍ  

1. Kinh phí thực hiện: 195.966.000 đồng (Đính kèm phụ lục chi tiết). 

2. Nguồn vốn: Sử dụng kinh phí truyền thông nâng cao nhận thức về công 

tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021 

được bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 4679/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường  

a) Là bộ phận thường trực phụ trách tham mưu tổ chức Cuộc thi; bảo đảm 

về nội dung, hình thức, tiến độ tổ chức cuộc thi và báo cáo kết quả về Sở Tài 

nguyên và Môi trường, cụ thể: 

b) Tham mưu Sở thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi. 

c) Tham mưu, dự thảo một số nội dung để Ban Tổ chức Cuộc thi quyết 

định, cụ thể: Đáp án và thang điểm của câu hỏi thi; Quy chế chấm thi; Đề xuất 

thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo; đề xuất khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi; Tổng hợp kết quả chấm 

thi và lập danh sách cá nhân, tập thể đạt giải; Tổng hợp, đánh giá kết quả Cuộc 

thi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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d) Thường xuyên đăng tải nội dung Cuộc thi trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng và trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong thời gian diễn ra Cuộc thi. 

đ) Tiếp nhận bài dự thi; xây dựng, biên soạn tài liệu, văn bản hướng dẫn 

liên quan đến Cuộc thi; bố trí địa điểm để tổ chức chấm thi và tổng kết Cuộc thi; 

bảo đảm phương tiện phục vụ cho Cuộc thi đạt kết quả tốt. 

e) Công bố danh sách cá nhân, tập thể đạt giải cuộc thi trên Trang thông tin 

điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Chi cục Bảo vệ môi trường 

a) Phối hợp thực hiện Kế hoạch đạt mục đích và yêu cầu, cung cấp các 

thông tin, nội dung thực hiện để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả. 

b) Tổ chức phát động sâu rộng trong cơ quan để cán bộ, công chức và 

người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

c) Phối hợp với các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng 

cấp triển khai, hướng dẫn, phát động Cuộc thi trên địa bàn. 

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

a) Phối hợp thực hiện Kế hoạch đạt mục đích và yêu cầu đặt ra, cung cấp 

các thông tin, nội dung thực hiện để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả. 

b) Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động thực hiện đăng tải, chia sẻ thông tin, thông điệp trên các trang 

mạng xã hội. 

c) Bảo đảm cán bộ công chức, viên chức và người lao động trực thuộc được 

biết và tham gia Cuộc thi. 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính  

Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

a) Thông báo, tuyên truyền, triển khai, tổ chức phát động Cuộc thi trên địa 

bàn quản lý. 

b) Bảo đảm các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trực thuộc 

được biết và tham gia Cuộc thi. 
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6. Đoàn thanh niên cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thông báo, tuyên truyền, triển khai cuộc thi ảnh đến các đoàn viên thanh 

niên tham gia cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 

bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các phòng chuyên môn (thực hiện); 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc (thực hiện); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đoàn thanh niên cơ sở Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, KHTC, TTCNTT (Na_ITC). 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tú 
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Phụ lục 1  

THỂ LỆ CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” 

(Đính kèm Kế hoạch số: … …/KH-STNMT  

ngày … /…/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Tên Cuộc thi: TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

2. Đối tượng dự thi 

Là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu trừ thành viên Ban Tổ chức và những bộ phận cán bộ, công chức, 

viên chức trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi. 

3. Thời gian tổ chức 

- Ngày phát động cuộc thi là ngày kế hoạch được ban hành. 

- Thời gian thi và nhận bài dự thi: Bắt đầu từ tháng 9 năm 2022. 

- Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi: 

trước 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2022. 

- Thời gian tổng kết Cuộc thi: Dự kiến ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

4. Hình thức và nội dung cuộc thi 

- Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội 

dung cơ bản: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định xử phạt vi phạm hành 

chính và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. 

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng 

bằng tiếng Việt thông qua việc trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra tại 

Chuyên mục Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và 

các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet.  

- Cách thức tham gia: Người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông 

tin định danh cá nhân, số điện thoại, địa chỉ để Ban Tổ chức liên hệ khi đoạt giải.  

5. Cách thức dự thi 

- Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm 

và câu tự luận trong Bộ đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian hoàn thành bài dự thi 

tối đa là 20 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi 

bấm nút kết thúc nộp bài thi. 

- Ban Tổ chức không hạn chế số lần tham gia của người dự thi, tuy nhiên, 

chỉ công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các 

lần dự thi. 

- Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. 
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6. Nội dung, yêu cầu thi 

- Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tìm hiểu một số nội 

dung cơ bản: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định xử phạt vi phạm hành 

chính và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. 

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng 

bằng tiếng Việt thông qua việc trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra tại 

Chuyên mục Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và 

các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet.  

- Cách thức tham gia: Người dự thi cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông 

tin định danh cá nhân, số điện thoại, địa chỉ để Ban Tổ chức liên hệ khi đoạt giải. 

Các thông tin cần cung cấp cụ thể như sau: 

+ Tên người dự thi: 

+ Ngày sinh: 

+ Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu: 

+ Số điện thoại: 

+ Email: 

+ Đơn vị công tác: 

+ Địa chỉ: 

Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân, hộ 

chiếu và không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng 

minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình 

(bố, mẹ). 

7. Giải thưởng 

- Giải tập thể: Dành cho các cơ quan, đơn vị có số người tham gia cao nhất; 

có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền về Cuộc thi; có nhiều cá nhân đạt giải 

cao gồm: 

+ 01 giải Nhất, mỗi giải: 5.000.000 đồng 

+ 02 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng 

+ 03 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng 

- Giải cá nhân, gồm: 

+ 03 giải Nhất, mỗi giải: 5.000.000 đồng 

+ 05 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000 đồng 

+ 07 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng 

+ 10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng  
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8. Thông báo kết quả và trao giải  

- Thời gian dự kiến tổ chức Tổng kết và trao giải: Ngày 14 tháng 11 năm 

2022 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

9. Các quy định khác 

- Bản Thể lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải và công bố. 

- Ban Tổ chức giữ quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình 

hay cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ Cuộc thi theo yêu cầu của các cơ quan có 

thẩm quyền vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình. Mọi sự thay 

đổi đều được thông báo công khai, kịp thời trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và các màn hình 

chiếu PanoLed do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, vận hành đều được coi 

là hợp lệ.  

- Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra về giải thưởng, quyết định của 

Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng. 

Mọi thông tin cần giải đáp về Cuộc thi vui lòng liên hệ Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin 

Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, 

Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3739779 hoặc Ông 

Lê Hồng Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường, điện thoại: 090.377.3622./. 
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Phụ lục 2 

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN TỔ CHỨC CUỘC THI  

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ  

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Đính kèm Kế hoạch số: … …/KH-STNMT  

ngày … /…/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
Đvt: đồng 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi chú/ 

Cơ sở pháp lý 

1 Chi tổ chức hội nghị công bố giải 12.800.000 
 

- 
Chi tiền in ấn Bộ tài liệu 

chương trình đại biểu 
bộ 40 150.000 6.000.000 

TT40/2017/TT-

BTC 

- Chi giải khát giữa giờ người 40 20.000 800.000 

Nghị quyết số 

59/2017/NQ-

HĐND ngày 

19/12/2017 

- Lắp đặt, dọn dẹp gói 1 1.000.000 1.000.000 

TT40/2017/TT-

BTC 
- 

Thiết kế, dàn dựng sân 

khấu: background hội 

trường trao giải, hoa trang 

trí sân khấu… 

gói 1 5.000.000 5.000.000 

2 Chi cho khen thưởng 66.000.000 
Thông tư liên tịch 

14/2014/TTLT-

BTC-BTP 

- Giải nhất cá nhân Giải 3 5.000.000 15.000.000 

Theo kế hoạch 

- Giải nhì cá nhân Giải 5 3.000.000 15.000.000 

- Giải ba cá nhân Giải 7 2.000.000 14.000.000 

- Giải khuyến khích cá nhân Giải 10 500.000 5.000.000 

- Giải nhất tập thể Giải 1 5.000.000 5.000.000 

- Giải nhì tập thể Giải 2 3.000.000 6.000.000 

- Giải ba tập thể Giải 3 2.000.000 6.000.000 

- 
Chi in ấn cấp chứng nhận 

khen thưởng 
cái 31 100.000 3.100.000 TT36/2018-BTC 

3 Chi công tác ra đề thi 25.600.000 
 

- 
Tiền công soạn thảo câu hỏi 

thô: tối đa 70.000 đồng/câu; 
câu 50 70.000 3.500.000 

Thông tư số 

69/2021/TT-BTC 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi chú/ 

Cơ sở pháp lý 

- 

Rà soát, chọn lọc, thẩm định 

và biên tập câu hỏi: tối đa 

60.000 đồng/câu; 

câu 20 60.000 1.200.000 

- 

chỉnh sửa câu hỏi sau thử 

nghiệm: tối đa 50.000 

đồng/câu; 

câu 20 50.000 1.000.000 

- 

Chỉnh sửa lại các câu hỏi 

sau khi thử nghiệm đề thi: 

tối đa 35.000 đồng/câu; 

câu 20 35.000 700.000 

- 

Rà soát, lựa chọn và nhập 

các câu hỏi vào ngân hàng 

câu hỏi thi theo hướng 

chuẩn hóa: tối đa 10.000 

đồng/câu. 

câu 20 10.000 200.000 

- 

Chi xây dựng, thiết kế giao 

diện cuộc thi trên Tràn 

thông tin điện tử Sở Tài 

nguyên và Môi trường nội 

dung cuộc thi; có chức năng 

chuyên nghiệp, thiết kế giao 

diện, cấu trúc toàn trang, 

chức năng bao gồm:  

- Slider banner; Thông tin 

chương trình, thể lệ,... 

- Cập nhật thông tin thí sinh 

theo yêu cầu gồm Họ tên, 

Địa chỉ, Số điện thoại, 

Email, Nội dung… 

- Thống kê lượng khách 

đang truy cập web, lượt 

xem bài viết… 

- Hiển thị các phương thức 

liên hệ của doanh nghiệp 

bao gồm hotline, địa chỉ, 

email, các mạng xã hội: 

Facebook, Zalo, … 

- Quản trị thông tin, tin tức; 

Quản trị các tác phẩm được 

gửi về. 

gói 1 16.000.000 16.000.000 
Thông tư số 

69/2021/TT-BTC 

4 Tiền công thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm 1.500.000 
 

 

- Chuyên gia thẩm định có 

báo cáo 
Người/ngày 1 1.500.000 1.500.000 

Thông tư số 

69/2021/TT-BTC 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi chú/ 

Cơ sở pháp lý 

5 Chi tiền công cho công tác chấm thi - BGK 9.200.000 
 

-  Chủ trì Người/ngày 1 1.500.000 1.500.000 
Thông tư số 

69/2021/TT-BTC 

- Các thành viên Người/ngày 4 750.000 3.000.000 
Thông tư số 

69/2021/TT-BTC 

- Chi giải khát giữa giờ người 10 20.000 200.000 
Nghị quyết  

số 59/2017/NQ-

HĐND  

- 

Chi phí máy chiếu, màn 

chiếu, đường truyền, máy 

tính xách tay 

ngày 1 3.000.000 3.000.000 

TT40/2017/TT-

BTC 

- 

Chi phí photo, đóng cuốn tài 

liệu, thông tin, thể lệ cuộc 

thi, giấy - bút chấm 

thi…(dự kiến) 

bộ 5 150.000 750.000 

- 

Hỗ trợ một phần tiền ăn cho 

ban tổ chức, ban giám khảo 

trong thời gian tổ chức 

chấm thi; 

người 5 150.000 750.000 
Nghị quyết  

số 59/2017/NQ-

HĐND  

7 Xây dựng bản tin, bài viết tuyên truyền phổ biến cuộc thi 52.600.000 

khoản 7, Thông tư 

liên tịch 

14/2014/TTLT-

BTC-BTP 

- 
Biên soạn, biên tập tài liệu 

(04 trang/01 tài liệu) 
Trang 4 75.000 300.000 Nghị định 18 

- 
Chi phát sóng tin trên Đài 

truyền hình 
Tin 2 6.600.000 13.200.000 

Thông báo số 

01/TB-PTTH 

ngày 06/01/2022 

Đài truyền hình 

BRVT 

- 
Chi phát tin trên facebook 

BRT 
Tin 2 3.000.000 6.000.000 

- 
Chi phí xây dựng trailer về 

cuộc thi- thời lượng 01 phút 
gói 1 18.500.000 18.500.000 

- 
Chi phát trailer cuộc thi trên 

đài truyền hình 
Tin 2 4.000.000 8.000.000 

- 
Chi phát trailer trên 

facebook BRT 
Tin 2 3.300.000 6.600.000 

8 Chương trình nghệ thuật, người dẫn chương trình, lễ tân 16.750.000 
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TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi chú/ 

Cơ sở pháp lý 

- Chương trình văn nghệ Tiết mục 2 5.000.000 10.000.000 

Thông tư số 

97/2010/TT-BTC 

ngày 06/7/2010 

- Dẫn chương trình Người 1 2.000.000 2.000.000 

- Lễ tân Người 4 500.000 2.000.000 

- 

Chi in ấn, photocopy tài 

liệu, đóng quyển nộp bàn 

giao sản phẩm,… 

gói 1 2.750.000 2.750.000 

 
TỔNG CỘNG 

   
181.450.000 

 

 
Thuế GTGT 8% 

   
14.516.000 

 

 
TỔNG KINH PHÍ  

   
195.966.000 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-29T16:55:10+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sầm Đỗ Dũng<dungsd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T13:55:29+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Lê Anh Tú<tula@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:12:28+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:12:33+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:12:40+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:12:48+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:12:55+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:13:02+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:13:06+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:13:13+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:14:18+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:14:21+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:14:26+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:14:30+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:14:39+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-30T14:14:47+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




